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Vážení obchodní zástupci, 

vítáme Vás v novém roce a děkujeme Vám všem za aktivní účast v soutěži i celkový projevený 

zájem o danou akci. Musíme konstatovat, že i když soutěž sama o sobě není „alfou a omegou“ 

naší obchodní spolupráce (spíše řekněme „nadstavbou“ či zpestřením), většina z Vás ji pojala 

jako výzvu a zájem byl tak veliký, že je pro nás inspirací do budoucna.  

Po dohodě s vítězi, stejně jako v minulosti nebudeme zveřejňovat jejich citlivá data respektive 

konkrétní dosažené výsledky. Oproti tomu individuálně - jakýkoliv soutěžící (každý obchodní 

zástupce), má možnost si své reálné výsledky včetně konkrétního umístění v soutěži, ověřit 

osobně u mne, na tel. +420 377 860 165, popř. +420 777 860 302. Výsledky soutěžní akce, 

budou rovněž uvedeny na našich webových stránkách: http://www.atmos-chrast.cz/login.php, 

po přihlášení vašim heslem  

ZZppůůssoobb  ppřřeeddáánníí  cceenn  bbuuddeemmee  kkoonnzzuullttoovvaatt  ss  vvýýhheerrccii..  

Nyní již k vyhodnocení soutěže: 

KKRRÁÁTTKKÉÉ  SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  

mailto:info@atmos-chrast.cz
http://www.atmos-chrast.cz/login.php
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Komentář a kritéria hodnocení: nejúspěšnější prodejce na rozdíl od předchozí prodejní akce, již od 

samého začátku soutěže nasadil vysoké tempo v prodeji a vytvořený náskok si dokázal udržet po 

celou dobu trvání soutěžní akce.  Za zajímavost stálo, že s výjimkou prvního, v pořadí dalších 6 

soutěžících mělo velice podobné prodejní výsledky. O konečném vítězi, rozhodl nejen samotný počet 

prodaných kompresorů, ale zejména nejvyšší obrat za prodané stroje. 

 

 

 

 

 

Komentář a kritéria hodnocení: počet zástupců, kteří prodali podobné množství kompresorů, bylo 

více. Jednoznačného vítěze „odkryl“ až dosažený obrat. Prvenství však bylo zasloužené, výherce 

vyhrál s 65-ti procentním náskokem obratu, oproti v pořadí druhému soutěžícímu.  

O konečném vítězi rozhodl nakonec nejvyšší obrat za prodané stroje a do výsledku se započítaly 

všechny elektrické i dieselové šroubové kompresory ATMOS. 

 

 

Umístění Firma Lokalita Titul/certifikát Cena 

1 Techair, spol. s r.o. Česká 
Třebová 

Nejlepší prodejce pístových 
kompresorů 

Digitální 
fotoaparát 

Umístění Firma Lokalita Titul/certifikát Cena 

1 OSPOL TECH s.r.o. Ostrava Nejlepší prodejce 
šroubových kompresorů 

Tablet 

KKaatteeggoorriiee  

NNEEJJLLEEPPŠŠÍÍ  PPRROODDEEJJCCEE  PPÍÍSSTTOOVVÝÝCCHH  KKOOMMPPRREESSOORRŮŮ  

KKaatteeggoorriiee  

NNEEJJLLEEPPŠŠÍÍ  PPRROODDEEJJCCEE  ŠŠRROOUUBBOOVVÝÝCCHH  KKOOMMPPRREESSOORRŮŮ  
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Komentář a kritéria hodnocení: dle našeho očekávání, o konečném vítězi rozhodly skutečně až 

poslední objednávky, realizované v závěru roku u naší společnosti.  U nových obchodních zástupců, 

byly dosažené výsledky (v souladu s pravidly soutěže) porovnávány s výsledky ostatních 

potencionálních „skokanů roku“. 

O konečném vítězi rozhodlo nejvyšší navýšení obratu za období od 15. 2. 2014 do 31. 12. 2014, ve 

srovnání s obratem dosaženým ve shodném období loňského roku.  

 

 

 

 

Komentář a kritéria hodnocení: jak většina z Vás již tuší, vyhrát kategorii nejlepšího prodejce 

šroubových kompresorů a současně titulu „Skokan roku 2014“ znamenalo vynaložit nemalé úsilí, 

které se pochopitelně významně promítlo i do celkového obratu. „Zlaté kategorie“ dosáhl shodný 

soutěžící, který získal výše jmenované tituly.  

O konečném vítězi rozhodl samozřejmě nejvyšší dosažený obrat za veškerý odebraný sortiment 

ATMOS, v období od 15. 2. 2014 do 31. 12. 2014. (Obrat zde nevyjadřuje celkové výsledky za kompletní loňský 

rok.) 

Všem účastníkům soutěže děkujeme a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů! 

S pozdravem, za firmu ATMOS: František Rybář 

V Chrástu, dne: 6. 1. 2014 

Umístění Firma Lokalita Titul/certifikát Cena 

1 OSPOL TECH s.r.o. Ostrava SKOKAN ROKU 2014 Robotický 
vysavač 

Umístění Firma Lokalita Titul/certifikát Cena 

1 OSPOL TECH s.r.o. Ostrava NEJLEPŠÍ ODBĚRATEL LCD  
TV 

KKaatteeggoorriiee  

SSKKOOKKAANN  RROOKKUU  22001144  

KKaatteeggoorriiee  

NNEEJJLLEEPPŠŠÍÍ  OODDBBĚĚRRAATTEELL  22001144  
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